Izdelava in izvajanje načrta v 7 korakih:
1. Ocena potreb in pričakovanj delavcev.
2. Izbor aktivnosti iz različnih področij (lahko tudi
iz predlogov v katalogu).
3. Določitev kazalnikov spremljanja, vire in
sredstva.
4. Izpis načrta.

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1)
delodajalcem nalaga sprejetje izjave o varnosti
z oceno tveganja ter načrtovanje in izvajanje
promocije zdravja na delovnem mestu.

Mikro, malim in srednje velikim podjetjem so na
voljo brezplačna in enostavna interaktivna spletna
orodja:

• OiRA za oceno tveganja za 17 dejavnosti in
• NpZdM za promocijo zdravja.

VARNOST IN ZDRAVJE
NA DELOVNEM MESTU
Brezplačna spletna
orodja za male
delodajalce

Prednosti uporabe spletnega orodja:

•
•
•
•
•

stroškovna učinkovitost
skladnost s predpisi
enostavna izdelava in hitra posodobitev
dokumentov
večja ozaveščenost in zavzetost delavcev
učinkovitejše izvajanje varnosti in (promocije)
zdravja

5. Izvajanje aktivnosti iz načrta. Načrt lahko
naknadno urejate in pošiljate sodelavcem
informacije o zdravem načinu življenja.
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6. Spremljanje napredka po kazalnikih in ocenite
uspešnost.

S spoznavanjem in preverjanjem tveganj
skupaj do zdravih in varnih delovnih mest

NAČRT PROMOCIJE ZDRAVJA
NA DELOVNEM MESTU
Vodnik po spletnem interaktivnem orodju

7. Po letu dni pripravite posodobitev oz. nov
načrt.
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Projekt DialogPlus je soﬁnanciran s strani Evropskega socialnega
sklada in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnost v okviru Operatvnega programa za izvajanje kohezijske
politke 2014-2020.

Spletno orodje za pripravo ocene tveganja varnosti
in zdravja pri delu (VZD).
Orodje je razvila Evropska Agencija za varnost
in zdravje pri delu (EU-OSHA), skrbnik za
Slovenijo je Ministrstvo RS za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti. Ministrstvo
skrbi za posodobitve skladno z zakonodajo in
predpisi. Pripravljen je tudi Vodnik za uporabo
orodja.
ZVZD-1 dopušča delodajalcu samostojno vodenje
in zagotavljanje varnosti pri delu v kolikor ima
opravljeno predpisano usposobljenost (enodnevni
seminar o VZD) ali splošni del strokovnega izpita.
Orodje, po pripravi podatkov, vodi od prepoznavanja
tveganj do načrta preventivnih ukrepov. Izpisu
poročila sledi še sprejetje izjave o varnosti z oceno
tveganja.

Vir: Zavod Varen sem

V letu 2018 je razpoložljivih 17 orodij, dosegljivih na:
http://www.osha.mddsz.gov.si/oira-ocenjevanje-tveganja

• avtoserviser*
transport*
• cestni
poslovnih prostorov
• čiščenje
elektroinštalater*
• frizerski saloni*
• gradbeništvo
• kovinar
• krovec
• kuhar
• mesar
• mizarske delavnice*
• parketar
• pekarne
• pisarne
• prodajalne
• slikopleskar/črkoslikar/fasader*
• vulkanizer
•
Orodja z zvezdico je razvil ZDOPS, ki je za uporabnike
pripravil dodatna gradiva dosegljiva v e-učilnici
https://www.zdops.si/
dialogplus-eucilnica/

ZVZD-1 delodajalcem nalaga tudi izdelavo načrta
in izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu.
Delodajalec poleg zagotavljanja izvajanja načrta,
lahko sam prevzame načrtovanje in spremljanje
izvajanja promocije. Za načrtovanje in spremljanje
je ZDOPS razvil interaktivno spletno orodje
dostopno na: http://npzdm.prozdrav2.si/.
Za uporabo orodja je na voljo tudi video vodnik.
Orodje vsebuje vse obvezne elemente načrta in se
posodablja v skladu z zakonodajo in predpisi.
Priprava in izvedba načrta promocije naj
ne bo le obveznost, prepoznati je potrebno
predvsem koristi za delavce in učinek na
konkurenčnost.

